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1º RELATÓRIO DE AUTO–AVALIAÇÃO 

  
O conceito de qualidade educativa que é, em si mesmo, um conceito fluido e multidimensional, assenta na concepção de qualidade 
como transformação e mudança sustentada, centrada no desenvolvimento qualitativo da organização escolar. A avaliação consiste 
num processo sistemático de recolha de dados sobre o sistema geral de actuação educativa que permite obter informação válida e 
fiável para formar juízos de valor acerca de uma situação. Estes juízos serão utilizados para tomar decisões com o objectivo de 
melhorar a actividade educativa. A análise reflexiva constitui um contributo para ajudar a conceber a escola como um sistema 
aberto e dinâmico, e principalmente como uma cultura que contextualiza e dá forma a todos os modos de acção institucional e de 
inovação, conferindo-lhes sentido e significado. 
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     Constituição da Equipa  

A Equipa da Avaliação Interna da Escola Secundária C/ 3º CEB de Lousada, formada em Outubro de 2010, é 
constituída pelos seguintes elementos: 

1. Isabel Pinto - Docente  (Coordenadora da Avaliação Interna de Escola) 

2. Alice Teixeira - Docente 

3. Alexandre Ribeiro – Docente 

4. Graça Coelho- Prof.Bibliotecária 

5. Graça Solha - Docente  

6. Joaquina Dias - Docente 

7. Teresa Cardoso – Ex-Docente/Amigo Crítico 

8. Isabel Fernandes - Representante dos Funcionários 
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A avaliação deve servir para corrigir situações problemáticas, mas deve servir 
igualmente para identificar inovações e boas práticas 
 

“Praticamente todos os processos de avaliação incluem quatro fases: a recolha de informação, o juízo, a redacção 
do relatório de avaliação e a concretização das mudanças. Na avaliação externa, o acento é colocado na 
formulação de um juízo; na interna, o acento é na mudança. A tendência geral é para uma avaliação interna que 
visa as estratégias e os meios de melhoria da situação existente e uma avaliação externa destinada a controlar a 
qualidade dos resultados e a garantir que as medidas de melhoria são postas em prática.” 

in, Estudo sobre “Avaliação das Escolas: Fundamentar Modelos e Operacionalizar Processos”, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
Julho de 2005 

 

  

11ºº  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  IINNTTEERRNNAA  ((rreellaattiivvoo  aaoo  11ººppeerrííooddoo))  

DDAA  EESSCCOOLLAA  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAA  DDEE  LLOOUUSSAADDAA  

 

Introdução 

A equipa de Avaliação Interna desta escola tem-se vindo a debruçar, desde o início deste ano lectivo 
2010/2011, na reformulação e divulgação do questionário de avaliação do Plano Anual de Actividades, na 
recolha de dados sobre as aulas de substituição, na análise das permutas de aulas - número de permutas, 
disciplinas envolvidas, anos de escolaridade. De realçar, como novidade deste Plano de Trabalho 
2010/2011, a análise periódica dos resultados escolares e o acompanhamento da concretização dos 
objectivos previstos no Projecto Educativo de Escola. No 2.º período ainda será aplicado um questionário 
sobre a indisciplina aos Encarregados de Educação e será feita a análise dos respectivos dados, a recolha e 
análise dos dados sobre as aulas de substituição e a aplicação de questionários a alunos, professores e EE 
para avaliar o impacto da acção da biblioteca nas aprendizagens. No 3.º período pretenderá continuar a sua 
acção na colaboração com os órgãos de gestão, estruturas de orientação educativa e serviços da escola na 
concepção e monitorização de planos efectivos de melhoria. 
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1. Resultados Internos dos alunos da ESL, no ano lectivo 2010|2011 

Foram analisados os resultados obtidos pelos 1153 alunos avaliados, discriminados da seguinte forma: 

   Ensino Básico, 399 alunos. 
   Ensino Secundário, 754 alunos 
 

   1.1 Ensino Básico 

1.1.1 Média das classificações por ano e disciplina 

As tabelas seguintes mostram as médias dos níveis obtidos, por disciplina e ano, ao longo do primeiro 

período dos três últimos anos. 

 Média por disciplina e comparação com os anos anteriores – 7º Ano 

                     Metas 

Disciplinas 

Médias dos níveis 

Média 1.º P 

2008|2009 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 1.ºP 

2010|2011 

Língua Portuguesa 2,83 2,83 2,99 

Inglês 2,83 3,44 3,48 

Francês 3,37 3,54 3,59 

Espanhol 3,63 3,90 3,74 

História 3,15 3,11 3,07 

Geografia 3,22 3,42 3,53 

Ciências Naturais 2,89 3,28 3,34 

Matemática 2,76 3,00 2,83 

CFQ 2,99 3,08 3,31 

Ed. Visual 3,19 3,30 3,27 

Ed. Física 3,39 3,54 3,66 

Ed. Tecnológica 3,24   3,35 

EMRC 3,50 3,82 4,01 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 7ºAno 

A média dos resultados escolares melhorou relativamente ao ano lectivo anterior, com excepção de 

Espanhol que baixou de 3,90 para 3,74; de História que obteve 3,07 contra 3,11 no ano anterior e de 

Educação Visual que baixou ligeiramente de 3,30 para 3,27. 

Quando comparados com 2008/2009, verifica-se que, em geral, as médias têm vindo a subir em quase 

todas as disciplinas. Exceptua-se a disciplina de História onde se verifica que a média dos resultados piorou 

ligeiramente ao longo dos três últimos anos, passando de 3,15 em 2008/2009 para 3,11 em 2009/2010 e 

3,07 em 2010/2011. 
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Em 2008/2009 havia 5 disciplinas (Língua Portuguesa, Inglês, Ciências Naturais, Matemática e CFQ) com 

média inferior a três e hoje apenas 2 disciplinas se encontram nessa situação: Língua Portuguesa (2,99) e 

Matemática (2,83).  

 

 

 Média por disciplina e comparação com os anos anteriores – 8º Ano 

                     Metas 

Disciplinas 

Médias dos níveis 

Média 1.º P 

2008|2009 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 1.ºP 

2010|2011 

Língua Portuguesa 3,17 3,01 2,99 

Inglês 2,96 3,00 3,23 

Francês 3,36 3,11 3,60 

Espanhol 3,12 3,55 3,42 

História 3,27 3,10 3,10 

Geografia 3,39 2,98 3,43 

Ciências Naturais 3,21 3,09 3,45 

Matemática 2,86 2,98 3,36 

CFQ 2,85 3,05 3,38 

Ed. Visual 3,35 3,21 3,35 

Ed. Física 3,64 3,52 3,80 

EMRC 3,69 4,03 4,21 

 

A média dos resultados escolares melhorou relativamente ao ano lectivo anterior, com excepção de Língua 

Portuguesa que baixou de 3,01 para 2,99 e de Espanhol que passou de 3,55 para 3,42.  

Quando comparados com 2008/2009, verifica-se que as médias dos resultados têm oscilado entre algumas 

subidas assinaláveis como são o caso de Matemática, CFQ e EMRC que passaram respectivamente de 2,86;  

2,85 e 3,69 em 2008/2009 para 3,36; 3,38 e 4,21 e outras ligeiras descidas: Língua Portuguesa e História. 

Pela positiva destacam-se Matemática e Geografia que subiram de 2,98 para, respectivamente, 3,36 e 3,43.  

Pela negativa assinala-se o caso de Língua Portuguesa que obteve em 2008/2009 e 2009/2010 média 

positiva, respectivamente de 3,17 e 3,01, e que hoje apresenta uma média de 2,99, sendo mesmo a única 

disciplina com média de resultados inferiores a três. 

Em 2008/2009 havia 3 disciplinas com média inferior a três (Inglês, Matemática e CFQ). Em 2010/2011 

apenas 1 disciplina, Língua Portuguesa, se encontra nessa situação.  
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 Média por disciplina e comparação com os anos anteriores – 9º Ano 

                     Metas 

Disciplinas 

Médias dos níveis 

Média 1.º P 

2008|2009 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 1.ºP 

2010|2011 

Língua Portuguesa 3,04 2,88 3,07 

Inglês 3,27 3,17 3,34 

Francês 3,31 3,25 3,20 

História 3,17 3,08 3,18 

Geografia 3,15 3,44 3,30 

Ciências Naturais 3,29 2,57 3,44 

Matemática 2,88 2,79 2,96 

CFQ 2,92 2,82 3,43 

Ed. Visual 3,18 3,58 3,66 

Ed. Física 3,85 3,46 4,02 

ITIC 3,52 3,51 3,68 

EMRC 3,68 3,90 4,46 

Espanhol   2,96 3,51 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 9º ano 

A média dos resultados escolares melhorou relativamente ao ano lectivo anterior, com excepção de 

Francês e Geografia que baixaram ligeiramente.  

Pela positiva destacam-se as disciplinas de Ciências Naturais, CFQ e Espanhol que alcançaram melhorias 

significativas em relação ao ano anterior, passando respectivamente de 2,57, 2,82 e 2,96 para 3,44, 3,43 e 

3,51. 

Pela negativa, assinala-se o caso de Matemática que apresenta média de resultados inferior a três ao longo 

dos três anos em análise. 

Em 2008/2009 havia 2 disciplinas com média de resultados inferior a três e em 2010/2011 apenas 1 

disciplina, Matemática, se encontra nessa situação.  

 

 

1.1.2 Dados globais por Ano/ turma e disciplina 

Os gráficos seguintes mostram as médias dos níveis obtidos, por disciplina|turma e ano no primeiro 

período. 

 7º Ano 
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 8º Ano 
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1.2 Ensino Secundário 

 

1.2.1 Média das classificações por ano e disciplina 

As tabelas seguintes mostram as médias das classificações obtidas, por disciplina e ano, ao longo do 

primeiro período dos três últimos anos. 

 Média por disciplina e comparação com os anos anteriores – 10º Ano 

                    Metas 
 
Disciplinas 

Médias das classificações 

Média 1.º P 
2008|2009 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 1.ºP 

2010|2011 

Português 11,64 12,00 11,42 

Filosofia 12,16 11,68 11,04 

Inglês 12,05 12,08 11,41 

Francês 10,88 9,92 11,51 

Ed. Física 14,02 14,79 15,06 

Mat. A 10,95 11,01 11,51 

FQ A 11,85 11,09 11,45 

Biol. e Geol. 12,76 12,45 13,09 

Geog. A 10,24 10,93 10,83 

Hist. A 10,18 10,78 10,04 

MACS 11,51 11,27 11,36 

Literatura 10,13 10,68 9,33 

Des. A 13,15 12,81 13,15 

GDA 10,66 10,30 12,03 

EMRC 16,61 19,73 16,33 

HCA 9,96 11,09 11,85 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 10º ano 

Pela positiva destacam-se as disciplinas de Francês, Matemática A, Biologia e Geologia, GDA e HCA que 

apresentam uma subida da média das classificações superior a 0,5 valores. 

Pela negativa, assinalam-se os casos de Português, Filosofia, Inglês, História A, Literatura e EMRC que 

apresentam uma descida da média das classificações superior a 0,5 valores. 

HCA, Educação Física e Matemática A merecem menção especial pela melhoria evidenciada dos três 

últimos anos lectivos. 
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 Média por disciplina e comparação com os anos anteriores – 11º Ano 

                    Metas 
 
Disciplinas 

Médias das classificações 

Média 1.º P 
2008|2009 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 1.ºP 

2010|2011 

Português 12,09 12,07 10,99 

Filosofia 11,74 12,10 10,83 

Inglês 10,78 12,33 12,55 

Francês 11,95 12,66 12,25 

Ed. Física 14,81 15,81 15,91 

Mat. A 10,08 10,41 11,23 

FQ A 10,58 10,96 9,87 

Biol. e Geol. 12,88 12,25 12,09 

Geog. A 11,77 12,37 10,55 

Hist. A 11,73 12,53 9,79 

MACS 10,51 11,94 10,18 

Literatura   11,57 10,13 

Des. A 12,58 12,88 12,37 

GDA 9,52 11,70 8,86 

HCA 7,00 10,44 12,05 

EMRC 18,11 18,50 17,94 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 11ºAno 

Pela positiva destacam-se as disciplinas de Matemática A e HCA que apresentam uma subida da média das 

classificações superior a 0,5 valores. 

Pela negativa, assinalam-se os casos de Português, Filosofia, História A, Literatura, EMRC, FQA, Geografia A, 

MACS, Desenho A e GDA que apresentam uma descida da média das classificações superior a 0,5 valores. 

HCA, Educação Física, Inglês e Matemática A merecem menção especial pela melhoria evidenciada dos três 

últimos anos lectivos. 
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 Média por disciplina e comparação com os anos anteriores – 12º Ano 

                    Metas 
 
Disciplinas 

Médias das classificações 

Média 1.º P 
2008|2009 

Média 1.ºP 

2009|2010 

Média 1.ºP 

2010|2011 

Português 11,87 12,46 11,73 

Ed. Física 15,64 15,65 15,79 

Mat. A 12,64 10,52 10,67 

Biologia 15,04 14,70 13,69 

Geologia 14,71 15,24 15,10 

Geografia C 15,62 13,44 11,83 

Des. A 14,15 12,85 13,50 

Sociologia 13,55 12,99 14,37 

História A 12,37 10,58 11,90 

A. Proj. 15,72 14,75 16,05 

O. A. 15,00 15,00 14,20 

Psicologia B 15,19 14,59 15,41 

Química     16,71 

Economia     14,15 

Antropologia   11,6 15,93 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 12ºAno 

Pela positiva, destacam-se as disciplinas de Desenho A, Sociologia, História A, Área de Projecto, Psicologia B 

e Antropologia que apresentam uma subida da média das classificações superior a 0,5 valores. 

Pela negativa, assinalam-se os casos de Português, Biologia, Geografia C e Oficina de Artes que apresentam 

uma descida da média das classificações superior a 0,5 valores. 

Educação Física merece menção especial pela melhoria evidenciada dos três últimos anos lectivos. 

Geografia C destaca-se pela negativa por ter descido a média das classificações ao longo dos três anos. 

 

 

 

1.2.2 Dados globais por Ano/ turma e disciplina 

Os gráficos seguintes mostram as médias das classificações  obtidas, por disciplina|turma e ano no primeiro 

período. 
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 10.º Ano 
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Disciplina Ano/Turma Média 

Artes 10.ºM 11,85 

Literatura Portuguesa 10.ºK 9,33 

Desenho A 10.ºM 13,15 

Geometria Descritiva 10.º D 14,5 

10.ºM 9,56 

Francês 10.ºF 12,94 

10.ºJ 10,08 

Economia A 10.º G 13,19 

 

 

 11.º Ano 
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Disciplina Ano/Turma Média 

Artes 11.ºG 12,05 

Literatura Portuguesa 11.ºE 10,13 

Desenho A 11.ºG 12,37 

Geografia 11.º E 11,69 

11.ºF 9,42 

História 

 

11.ºE 10,64 

11.ºF 8,93 

G.Descritiva 11.º G 8,86 

MACS 11.ºF 10,18 

 

 12.ºAno 
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Disciplina Ano/Turma Média 

Oficina das Artes 12.ºH 14,2 

Química 12.ºB 16,71 

Desenho A 12.ºH 13,5 

Geografia C 
12.º E 12,21 

12.ºG 11,44 

História A 

 

12.ºF 12,74 

12.ºG 11,05 

Geologia 
12.ºB 16,09 

12.ºD 14,11 

Antropologia 12.ºH 15,93 

Economia C 12.ºE 14,15 

Sociologia 
12.ºF 14,62 

12.ºG 14,12 

 

 

 

 



 
  1.º Relatório de Avaliação Interna * 2010/2011 

                                  Equipa de Avaliação Interna da Escola Secundária de Lousada    2010/2011                                     
 

        

Pá

gin

a  

22 

2. Apresentação dos dados sobre a indisciplina 

 

O trabalho apresentado baseia-se no tratamento estatístico das participações disciplinares registadas e 

tratadas ao longo do 1º Período do Ano Lectivo 2010/2011 durante o qual se registaram 75 faltas 

disciplinares.  

 

N.B.: Dos dados utilizados nesta análise não constam 5 participações disciplinares por não terem sido 

objecto de qualquer tratamento à data da recepção destes mesmos dados. 

 

 

A grande maioria das participações disciplinares dizem respeito aos alunos do sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro
15%

Outubro
52%

Novembro
24%

Dezembro
9%

Mês
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Foi durante o mês de Outubro que se verificou o maior número de incidentes disciplinares. 

 

 

 

 

 

 

 

O Ensino Básico registou 26% do total de participações disciplinares. Por ano de escolaridade verifica-se 

que a maior indisciplina foi registada no 10º Ano com 53% das participações, seguido do 9º Ano com 16% e 

do 12º Ano com 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

É no Ensino Secundário que verificamos uma maior taxa de participações disciplinares (74%), sendo que o 

Ensino Profissional, com 31%, apresenta uma taxa preocupante já que este tipo de ensino é frequentado 

por cerca de 200 alunos, enquanto que no Ensino Secundário Geral estudam cerca de 750 alunos. 

 

No Ensino Básico, o CEF merece destaque pela negativa visto que regista 13% das participações 

disciplinares (taxa igual à do Ensino Básico Geral) e um total de 45 alunos, enquanto que no Ensino Básico 

Geral estudam cerca de 400 alunos. 

 

 

 

 

4 4
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6
9
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Ano de Escolaridade

10 10

32
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Ensino Básico Geral Ensino Básico CEF Ensino Secundário Geral Ensino Secundário Profissional

Tipologia do Curso
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“Perturbar a aula” foi a infracção mais cometida: 29, ou seja 39%. Segue-se “Uso do telemóvel na sala de 

aula” com 16, ou seja 21% e “Desrespeito de uma ordem do professor” com 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A repreensão verbal e/ou escrita continua a ser a medida mais utilizada (81%). A suspensão efectiva das 

actividades lectivas foi pouco utilizada (em 2 alunos) e verifica-se que 5 alunos foram sancionados com 

suspensão, mas com pena suspensa. 

 

16
15

2

4

1
2

29

1
2

3

Uso de telemóvel na sala de aulaDesrespeito de uma ordem do professorLinguagem desadequada com o professorIncidente com colegaLinguagem desadequada com colegaViolência físicaPerturbar a aulaDanificar instalações/equipamentosFurto ou tentativa de furtoOutra

Tipificação da infracção

Repreensão 
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O número de dias 

de 

suspensão, efectiva e suspensa, ascende a 9, assim repartidos: 6 alunos foram penalizados com 1 dia de 

suspensão e 1 aluno com 3 dias. 

 

 Comparação com o 1º Período do Ano Lectivo 2009/2010 

 

O número total de participações disciplinares foi menor (75) do que em igual período do ano anterior 

(104).  

Em todos os níveis de ensino, verificou-se uma redução das participações disciplinares em relação a 

2009/2010. 

 

A infracção “Uso do telemóvel na sala de aula” aumentou significativamente durante o período em 

análise. Em igual período do ano anterior este tipo de infracção mereceu referência apenas nas 

participações disciplinares de 2 alunos do 9º ano. 

O número de dias de suspensão diminuiu de 13 no ano anterior para os actuais 9 dias. 

A medida mais frequente passou a ser a repreensão: passou-se de 2 repreensões em 2009/2010 para 61 

em 2010/2011. 

 

3. Análise dos dados sobre as aulas de substituição e permutas 

Ao longo do primeiro período registou-se um elevado número de aulas de substituição, destacando-se os 
meses de Setembro com 246 e Dezembro com 160 aulas de substituição, apesar de serem os meses com 
menor número de aulas, 14 e 11 dias respectivamente. No total do 1º Período ocorreram 767 aulas de 
substituição, sendo no ensino Básico mais significativo o peso das referidas aulas (460), comparativamente 
ao verificado no ensino Secundário (307). Estes dados são relevantes tendo em conta que foram analisadas 
16 turmas do ensino básico e 28 do ensino secundário. 

6

0

1

1 dia 2 dias 3 dias 

Nº de dias de suspensão
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Ao longo do mês de Novembro o número de aulas de substituição foi muito elevado (205). O mês de  
Outubro comparativamente aos restantes meses registou um menor número de aulas de substituição 
apesar dos valores apresentados serem ainda bastante significativos( 156).  
 No mês de Setembro destacam-se os dias 16, 20, 21, 23, 27 e 30 com mais de vinte aulas de substituição. 
No mês de Novembro destaca-se o dia 29 e no mês de Dezembro os dias 3 e 9  com  mais de 20 aulas de 
substituição 
 

 

 

Os dias de semana com maior incidência de aulas de substituição no mês de Setembro foram Segunda, 

Terça e Quinta com mais de 60 aulas de substituição. No mês de Outubro assumem papel de destaque as 

Sextas, as Quintas e as Segundas com mais de 35 aula de substituição. No mês de Novembro destacam-se 

com mais de 50 aulas de substituição as Segundas, Terças e Quintas-Feiras. Em Dezembro as Quintas e 

Sextas-feiras registaram mais de 40 aulas de substituição. 
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As turmas do Ensino Básico, no mês de Setembro onde se verificam maior incidência de aulas de 

substituição são os 7º C, D e E , com destaque para a turma C e E com mais de 20 aulas de substituição. No 

9º ano assume papel de destaque a Turma E, com 27 aulas de substituição. 

No mês de Outubro a destacar-se o 7ºE e o 9ºB com mais de 10 aulas de substituição. No mês de 

Novembro continua em evidência o 7ºE com 20 aulas de substituição e o 8ºD com mais de 15 aulas de 

substituição. 

Relativamente ao mês de Dezembro as turmas do 8ºB e 9ºE destacam-se por apresentarem mais de 10 

aulas de substituição. 
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Nos meses em análise as disciplinas do Ensino Básico com maior número de aulas de substituição são FQ, 

Inglês, TIC e História, Espanhol, Matemática, Ed. Física e Ed. Visual. 
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Relativamente às turmas de 10ºano destacam-se, nos meses de Setembro e Outubro, as turmas G e L  com 

mais de 10 aulas de substituição. 

No 11º ano, no mês de Novembro destacam-se as turmas B e G com mais de 10 aulas de Substituição. 

No que concerne ao 12º ano, no mês de Setembro destaca-se o 12ºE com mais de 15 aulas de 

substituição. 

No mês de Dezembro, embora não muito significativas verificaram-se algumas substituições nas turmas do 

ensino secundário. 
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As disciplinas onde se verificou um número mais significativo de aulas de substituição, no mês de 

Setembro, foram: História A, Biologia e Filosofia. Nos restantes meses destacam-se as disciplinas de Ed. 

Física, Biologia, EMRC e Desenho.  

N.B.: A disciplina de Educação Física nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro destaca-se 

relativamente às outras disciplinas com um elevado número de substituições, 29, 29, 53, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos meses de Setembro e Novembro houve uma maior percentagem de aulas sem Plano, 83%e 59% 

respectivamente. Nos meses de Outubro e Novembro aumentou o número de aulas com Planos apesar de 

ainda existir um número significativo de aulas sem plano. Na globalidade, ao longo do primeiro período 

ainda predominaram as aulas sem plano. 
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Nos meses em análise, verificaram-se alguns constrangimentos, nomeadamente a falta de livros assinados 

pelo professor substituto e a não descriminação das actividades desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERMUTAS 

Ao longo do primeiro período realizaram-se 96 permutas Básico, Secundário e Profissional. O mês de 

Novembro foi onde se verificaram de forma mais acentuada, apesar de Dezembro ser ainda bastante 

significativa a sua ocorrência uma vez que apenas foram leccionados 11 dias úteis.  

 

 

 

 

 

 

Parte destas permutas envolveram mudança de horário  do professor e dos alunos ( 51) e as restantes 

realizaram-se entre professores de diferentes disciplinas (45), tendo-se verificado com maior incidência no 

ensino Secundário e Profissional (70)  do que no Ensino Básico(26). 

Daqui se conclui que ao número de aulas de substituição seriam acrescidas, se não houvesse a possibilidade 

de realizar permutas, mais 96 aulas de substituição às 767 contabilizadas.  

Nota: Nesta análise apenas foram contabilizadas as permutas que envolviam turmas. 
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4. Análise dos Relatórios AVES 

Em seguida vamos apresentar uma análise dos relatórios AVES sobre o “ Clima Organizacional-Setembro 

2010”,  “Opinião dos Encarregados de Educação-Setembro 2010”,  “Provas de Opinião, Competências e 

Valores (OCV)-Agosto 2010 “,  “Avaliação da terceira fase de aplicação-Setembro 2010” 

Relatório AVES – Clima Organizacional - Setembro 2010  

Notas Prévias: 

 Qualquer reflexão sobre esta análise deve ser precedida de uma leitura atenta do documento que lhe 
esteve na base, nomeadamente da Nota Introdutória e da Metodologia seguida. 

 O Questionário sobre o Clima de Escola foi respondido exclusivamente por professores. 

 A escala utilizada foi de 0 (zero) a 5 (cinco). 
 

Variáveis analisadas: Recursos, Direcção, Disciplina Interna, Relacionamento Pessoal, Sistema Social, Nível 

de Satisfação, Clima de Trabalho e Eficácia. 

Valores Globais 

Todas as variáveis apresentam resultados positivos e próximos dos das restantes escolas avaliadas.  

Pela positiva (3,8) destaca-se a opinião sobre a Direcção e Disciplina Interna cujos resultados são superiores 

aos das restantes escolas. As outras variáveis registam valores iguais (Recursos) ou levemente inferiores. 

A Eficácia é a variável que regista os resultados menos satisfatórios (3,2). 

Análise por Variável 

1- Recursos 
As respostas dadas às questões relacionadas com esta variável são positivas. Contudo a opinião sobre o 

aproveitamento do tempo passado na escola por alunos e professores é a menos satisfatória quando 

comparada com as respostas às restantes questões que compõem esta variável. 

A opinião sobre os recursos humanos da escola é menos favorável do que a das restantes escolas 

avaliadas. 

2- Direcção 
As respostas dadas às questões relacionadas com esta variável são positivas e com opiniões 

ligeiramente mais favoráveis do que as das restantes escolas avaliadas. 

Pela positiva destaca-se a opinião de que a ESL tem uma orientação educativa bem definida (4,1) e de 

que o funcionamento da ESL é controlado pela sua direcção (4,1). 

Com valores mais baixos (3,5) surge a opinião de que os processos de controlo usados pela direcção 

sejam rejeitados pelos professores e de que as actividades não lectivas dos professores sejam bem 

planificadas. 
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Relatório AVES – Opinião dos Encarregados de Educação-Setembro 2010  

 

Factores analisados: Funcionamento da escola e preparação dos alunos; Comunicação com os professores 

e Directores de turma; Informação e participação dos EE na vida escolar; Ordem e disciplina e Actividades 

extra-curriculares.  

Encarregados de Educação 7º Ano 

Todos os factores apresentam resultados bastante acima dos 50%, mas inferiores aos das restantes 

escolas avaliadas, com excepção do factor Disciplina cujos resultados (74%) são superiores aos das 

restantes escolas avaliadas. 

No factor Funcionamento da escola e preparação dos alunos o valor da ESL (66,7%) é ligeiramente 

superior ao das escolas do mesmo contexto (66,4%) mas inferior ao do total de escolas avaliadas 

pelo programa Aves. 

 O factor que apresenta melhores resultados é a Comunicação com 75%. 

Encarregados de Educação 9º Ano 

A avaliação revela que todos os factores apresentam resultados bastante positivos e melhores do que 

os de todas as restantes escolas avaliadas com destaque para a Disciplina que apresenta um valor de 

76,2% contra 72,3% nas escolas do contexto e 73,3% no total de escolas. 

Comunicação é, na ESL, o factor que mais se destaca com 83,9%. 

Encarregados de Educação 10º Ano 

Todos os factores apresentam resultados positivos e ligeiramente melhores do que os de todas as 

restantes escolas avaliadas com destaque para a Comunicação que apresenta um valor de 76,2%. 

Pela positiva destacam-se os factores Comunicação com os professores e Directores de turma 

(78,9%), Ordem e disciplina e Informação (71,3%) e participação dos EE na vida escolar (70,2%). 

Encarregados de Educação 12º Ano 

Todos os factores apresentam resultados positivos e superiores aos de todas as restantes escolas 

avaliadas.  

Pela positiva destacam-se os factores Comunicação com os professores e Directores de turma 

(79,8%), Ordem e disciplina e Informação (73,8%) e Participação dos EE na vida escolar (70,2%). 

Comunicação com os professores e Directores de turma e Ordem e disciplina são os factores com 

opinião mais positiva por parte dos Encarregados de Educação dos alunos de todos os anos em 

análise na ESL. 
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Relatório AVES – Provas de Opinião, Competências e Valores (OCV)-Agosto 2010  

A ESL situa-se no contexto sociocultural médio -baixo no Ensino Regular (ER) e no contexto médio -alto 

no Ensino Profissional (EP). 

 Valores e Atitudes  
 

Os factores avaliados foram: Tolerância e Igualdade de Oportunidades entre Sexos, Ecologia e 

Respeito pelo Meio Ambiente, Saúde e Bem-estar e Transversalidade. 

Da análise do relatório por ano de escolaridade, conclui-se que: 

  7º Ano 

 No factor Tolerância, a Escola apresenta valores superiores quer aos das Escolas do 
contexto quer aos do total de escolas avaliadas, com 62% contra 52% e 53% 
respectivamente. 

 Nos restantes factores: Ecologia, Saúde e Bem-Estar e Transversalidade, que avalia a 
percepção que os alunos têm sobre a forma como os temas transversais são abordados na 
escola, os resultados são sempre piores que os das escolas do mesmo contexto e que os 
do total de escolas.  

 

 9º Ano 

 Os resultados globais são satisfatórios, encontrando-se sempre mais próximos dos valores 
obtidos por todos os restantes estabelecimentos de ensino avaliados. 

 À semelhança do 7º Ano, é no factor Saúde e Bem-Estar que se regista o valor mais 
elevado: 80%. 

 Na Tolerância e Transversalidade, apresenta valores superiores quer aos das escolas do 
contexto, quer aos do total de escolas. 

 

 10º Ano 

 Os valores são globalmente satisfatórios e situam-se sempre ligeiramente acima dos que 
foram observados em todos os restantes estabelecimentos de ensino avaliados. 

 

 12º Ano  

 Os valores registados por estes alunos, embora positivos, são todos inferiores aos dos 
restantes estabelecimentos de ensino avaliados. 

 

1º Ano EP 

 Estes alunos apresentam resultados positivos e próximos (ligeiramente superiores com 
excepção dos do factor Ecologia) dos de todas as restantes escolas avaliadas. 

 

3º Ano EP 

 Os valores registados são sempre positivos e sensivelmente superiores aos de todos os 
restantes estabelecimentos de ensino avaliados. 
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Da análise por factor, pode-se verificar que os factores Ecologia e Transversalidade são os que 

apresentam os valores mais baixos em praticamente todos os anos de escolaridade. Ecologia 

apresenta frequentemente valores inferiores aos das restantes escolas avaliadas pelo Programa 

Aves. 

 Estratégias de aprendizagem 
 

Os factores avaliados foram: Tratamento da Informação, Técnicas de Estudo, Articulação de 

Saberes e Aprendizagem pela Memória. 

7º Ano 

 No factor Tratamento da Informação, os valores registados pelos alunos da ESL 
apresentam-se positivos e levemente superiores aos de todos os restantes 
estabelecimentos de ensino avaliados. 

 Nos restantes factores estes alunos não revelam uma tendência claramente definida. Pode-
se contudo afirmar que os seus valores estão muito próximos dos das Escolas do mesmo 
contexto e até dos do total de escolas em avaliação. 

 9º Ano 

 Com excepção do factor Aprendizagem pela Memória em que o valor verificado (58%) é 
positivo mas inferior aos dos restantes estabelecimentos de ensino avaliados (59%), todos 
os outros registam valores superiores aos de todas as restantes escolas. 

 

 10º Ano 

 Com excepção do factor Aprendizagem pela Memória em que o valor verificado (57%) é 
positivo mas inferior aos dos restantes estabelecimentos de ensino avaliados (58% e 59%), 
todos os outros registam valores superiores aos de todas as restantes escolas. 

 

 12º Ano  

 Com excepção do factor Aprendizagem pela Memória em que o valor verificado (58%) é 

positivo e igual ao dos restantes estabelecimentos de ensino avaliados, todos os outros 

apresentam valores inferiores, ainda que positivos. 

1º Ano EP 

 Em todos os factores, os resultados são iguais ou superiores aos das escolas do contexto e 
são sempre superiores aos do total de escolas. 

 

3º Ano EP 

 Em todos os factores, os resultados são iguais aos das escolas do contexto e aos do total 
de escolas. 

 

 Competências de Raciocínio 
 

Os factores avaliados foram: Raciocínio Numérico, Raciocínio Abstracto e Raciocínio Verbal. 
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7º Ano Feminino 

 No Raciocínio Numérico os valores da ESL são negativos (30%) e situam-se abaixo das 
escolas do contexto e do total de escolas.  

 Nos restantes factores, está acima. 
 

7º Ano Masculino 

 No Raciocínio Numérico a ESL apresenta valores negativos (36%) mas iguais aos das 
outras escolas. No Raciocínio Verbal encontra-se ligeiramente acima e no abstracto 
apresenta resultados sensivelmente melhores que os do total de escolas. 

 

9º Ano Feminino 

 No Raciocínio Numérico os valores da ESL são negativos (46%) mas iguais aos das outras 
escolas. No Raciocínio Abstracto, os valores são positivos mas ainda ligeiramente inferiores 
aos das outras escolas. Já no Raciocínio Verbal, apresenta valores positivos e ligeiramente 
superiores aos das escolas do contexto. 

 

9º Ano Masculino 

 No Raciocínio Numérico e Raciocínio Abstracto, os valores da ESL são negativos (40%) e 
sensivelmente inferiores aos das escolas do contexto e do total de escolas (57%). No 
Raciocínio Verbal, os valores são positivos mas inferiores aos de todas as outras escolas. 

 

 10º Ano Feminino 

 Em todos os factores avaliados, a ESL apresenta valores positivos e sensivelmente 
idênticos aos de todas as restantes escolas. 

 

10º Ano Masculino 

 Os resultados são todos positivos. Raciocínio Numérico e Abstracto apresentam melhores 
resultados do que os das outras escolas e Raciocínio Verbal apresenta os mesmos 
resultados das restantes escolas. 

 

12º Ano Feminino 

 No raciocínio numérico os valores da ESL são negativos (46,6%) e ligeiramente inferiores 
aos das escolas do contexto. Nos outros factores apresenta valores positivos sendo que no 
Raciocínio Verbal os valores são inferiores aos das outras escolas e no Raciocínio 
Abstracto apresenta os mesmos resultados das escolas do contexto. 

 

12º Ano Masculino 

 Em todos os factores as competências são positivas e superiores aos das restantes 
escolas, com excepção do Raciocínio Verbal cujos valores são inferiores aos das restantes 
escolas. 
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1º Ano EP Feminino 

 As alunas revelam competências inferiores aos das outras escolas em todos os factores 
avaliados. Com excepção do Raciocínio Verbal que apresenta resultados de 50%, os 
valores são negativos. 

 

1º Ano EP Masculino 

 Os alunos revelam competências inferiores aos das outras escolas em todos os factores 
avaliados. Com excepção do Raciocínio Verbal que apresenta resultados de 55%, os 
valores são negativos. 

 

Da análise por factor verifica-se que o Raciocínio Numérico regista quase sempre valores negativos e 

abaixo dos das escolas do contexto. 

No Ensino Profissional, as competências de Raciocínio são bastante baixas e inferiores aos dos alunos do 

Ensino Profissional de todos os outros estabelecimentos de ensino avaliados pelo Programa Aves. 

 

 Opinião sobre a Escola 
 

Os factores avaliados foram: Ordem, Disciplina e Ambiente de Trabalho; Professores; Actividades; 

Directores de Turma; Classificações; Relação com os Colegas e Satisfação com a Escola em geral. 

7º Ano 

 Os valores são todos positivos e apenas nas Actividades e Classificações os resultados da 
ESL são ligeiramente inferiores aos das escolas do contexto. A Satisfação com a Escola em 
geral é positiva (71%) e superior à dos alunos dos restantes estabelecimentos de Ensino 
avaliados. 

9º Ano 

 Os alunos da ESL revelam uma opinião positiva em todos os factores avaliados e, em todos 
os casos, mais favorável do que a dos alunos dos restantes estabelecimentos de Ensino 
avaliados. 

10º Ano 

 Os alunos da ESL revelam uma opinião positiva em todos os factores avaliados e, em todos 
os casos, mais favorável do que a dos alunos dos restantes estabelecimentos de Ensino 
avaliados. 

12º Ano 

 A opinião destes alunos sobre a ESL é positiva em todos os factores, mas com valores 
ligeiramente mais baixos quando comparada com as escolas do mesmo contexto. 

  
1º Ano EP 

 A opinião destes alunos sobre a ESL é positiva em todos os factores. Com excepção dos 
factores Classificações e Satisfação com a Escola em geral, onde apresenta valores 
ligeiramente inferiores aos das escolas do contexto, a opinião dos alunos da ESL é mais 
favorável do que a daqueles. 
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3º Ano EP 

 Os alunos da ESL revelam uma opinião positiva em todos os factores avaliados e, em todos 
os casos, mais favorável do que a dos alunos dos restantes estabelecimentos de Ensino 
avaliados. 
 

Da análise por factor, verifica-se que os valores relativos à satisfação com as Classificações obtidas e 

percepção de justiça na avaliação são, na generalidade, os mais baixos quando comparados com os 

resultados obtidos nos restantes factores.  

 

Relatório AVES – Avaliação da terceira fase de aplicação-Setembro 2010  

 

Nota Prévia: 

 Qualquer reflexão sobre esta análise deve ser precedida de uma leitura atenta do documento que lhe 
esteve na base, nomeadamente da Introdução e Características da Prova. 
Da análise do relatório por disciplina/ano de escolaridade, conclui-se que: 

Língua Portuguesa 9º Ano 

Factores analisados: Compreensão da Leitura, Categorias Gramaticais, Estrutura da Frase, Oração, 

Tipologias Textuais, Coesão Textual, Dimensão Estética, Aquisição, Compreensão e Aplicação.  

Em todos os factores – excepção para Coesão Textual (53%) em comparação com as escolas do contexto 

(52,9%) – os valores da ESL estão abaixo dos registados pelo total de escolas e pelas escolas do mesmo 

contexto. 

Salienta-se os valores negativos de Estrutura da Frase (14,4%), Oração (28,8%), Aquisição (34,6%), 

Aplicação (37,7%) e Dimensão Estética (47,8%). 

A nota global atribuída é negativa (46%) e inferior à das escolas do contexto (48,3%) e total de escolas 

(49,5%). 

Língua Portuguesa 12º Ano 

Factores analisados: Compreensão da Leitura, Classes de Palavras, Classes de Palavras Função, Processos, 

Coordenação, Funções Sintácticas, Dimensão Estética, Aquisição, Compreensão e Aplicação.  

Em todos os factores – excepção para Dimensão Estética (53,2%) em comparação com as escolas do 

contexto (51,2%) e com o total de escolas (50,3%) – os valores da ESL estão abaixo dos registados pelo total 

de escolas e pelas escolas do mesmo contexto. 

Salienta-se os valores negativos de Processos (19,4%), Funções Sintácticas (21,9%), Aquisição (45,4%), 

Classes de Palavras (48,3%) e Compreensão (49,4%). 

A nota global atribuída é positiva (50,9%) mas inferior à das escolas do contexto (52,4%) e total de escolas 

(53%). 
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Língua Portuguesa 3º Ano EP 

Factores analisados: Compreensão da Leitura, Classes de Palavras, Classes de Palavras Função, Coesão 

Textual, Frase Forma, Funções Sintácticas, Dimensão Estética, Aquisição, Compreensão e Aplicação.  

Com melhores resultados do que os das escolas do contexto e total de escolas situam-se os factores: 

Compreensão da Leitura, Classes de Palavras, Classes de Palavras Função, Frase Forma, Funções Sintácticas, 

Dimensão Estética e Aplicação. 

Apenas Classes de Palavras Função (62,9%), Frase Forma (61,3%) e Funções Sintácticas (59,7%) registam 

valores positivos. 

A nota global atribuída é negativa (39,1%) e inferior à das escolas do contexto (39,4%) e total de escolas 

(39,9%). 

História 9º Ano 

Temas analisados: Tema A – Das Sociedades recolectoras às primeiras civilizações, Tema B – A herança do 

Mediterrâneo Antigo, Tema C – “A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica, Tema D – 

Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV, Tema E – Expansão e mudança nos séculos XV e XVI, 

Tema F - Portugal no contexto europeu dos séculos XVII a XVIII, Tema G – O arranque da Revolução 

Industrial e o triunfo das revoluções liberais, Tema H – A civilização industrial no século XIX, Tema I – A 

Europa e o mundo no limiar do século XX e Tema J – Da Grande Depressão à II Guerra Mundial. 

Factores analisados: Tratamento da Informação, Comunicação em História, Temporalidade, Espacialidade e 

Contextualização. 

Com excepção dos temas A – Das Sociedades recolectoras às primeiras civilizações; D – Portugal no 

contexto europeu dos séculos XII a XIV e o factor Espacialidade, os valores da ESL são inferiores aos das 

restantes escolas avaliadas. 

Apenas nos temas D – Portugal no contexto europeu dos séculos XII a XIV (69,9%), G – O arranque da 

Revolução Industrial e o triunfo das revoluções liberais (51,7%) e factor Espacialidade (56,4%) a ESL 

apresenta resultados positivos.  

 O tema H – A civilização industrial no século XIX apresenta resultados muito baixos (24,6%). 

A nota global atribuída é negativa (45,8%) e inferior à das escolas do contexto (47,9%) e total de escolas 

(48,6%). 

Matemática 9º Ano 

Factores analisados: Números, Álgebra, Estatística, Geometria, Aquisição, Compreensão e Resolução. 

Em todos os factores avaliados, os resultados da ESL são superiores aos das restantes escolas avaliadas. 

Os factores Números, Geometria e Resolução apresentam valores negativos. Destaca-se pela positiva o 

factor Estatística com 70,9%. 

A nota global atribuída é positiva (51,9%) e superior à das escolas do contexto (48%) e total de escolas 

(49,6%). 
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Matemática 12º Ano 

Factores analisados: Probabilidades e Combinatória, Cálculo Diferencial, Números Complexos, Aquisição, 

Compreensão e Resolução. 

A ESL está abaixo dos níveis de todas as outras escolas em todos os factores. 

Apenas a Aquisição de Conhecimentos apresenta valores positivos (53,9%). 

O factor Números Complexos apresenta valores muito baixos (24%). 

A nota global atribuída é negativa (41%) e inferior à das escolas do contexto (44,1%) e total de escolas 

(45%). 

Matemática 3º Ano EP 

Factores analisados: Funções, Funções Polinomiais, Funções Periódicas, Taxas de Variação, Funções 

Crescentes, Optimização, Estatística, Probabilidades, Aquisição, Compreensão e Resolução. 

Na generalidade, os factores registam valores bastante baixos na ESL e em todas as restantes escolas 

avaliadas. 

Nos factores Funções, Funções Polinomiais, Estatística, Aquisição, Compreensão e Resolução, a ESL 

apresenta valores superiores aos das restantes escolas avaliadas. 

Apenas as Funções Polinomiais (60,9%) e a Aquisição de Conhecimentos (55,1%) registam valores positivos. 

A nota global atribuída é negativa (39,2%), mas superior à das escolas do contexto (32,8%) e total de 

escolas (35,8%). 

Ciências Naturais 9º Ano 

Factores analisados: Terra no Espaço, Terra em transformação, Sustentabilidade na Terra, Viver melhor na 

Terra, Aquisição, Compreensão Interpretação e Aplicação. 

Apenas nos factores Terra no Espaço, Terra em transformação, Compreensão e Interpretação a ESL regista 

valores superiores aos das restantes escolas avaliadas. 

Sustentabilidade na Terra (29,6%) e Aplicação de conhecimentos (30,8%) apresentam valores bastante 

baixos. Apenas o factor Terra no Espaço apresenta resultados positivos (59,2%). 

A nota global atribuída é negativa (36,1%) e inferior à das escolas do contexto (36,6%) e total de escolas 

(37,3%). 

Inglês 9º Ano 

Factores analisados: Cultura Actual, Leitura e Compreensão e Língua. 

A ESL destaca-se pela positiva em todos os factores com valores sensivelmente superiores aos das restantes 

escolas com excepção do factor Língua que apresenta 50% contra 50,1% do valor observado no total de 

escolas. 
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A nota global atribuída é positiva (65,9%) e superior à das escolas do contexto (59,9%) e total de escolas 

(62,7%). 

Obs.: Sugere-se que seja considerado, pelas estruturas adequadas, o Quadro de Interpretação de 

Resultados apresentado no Anexo I do relatório do Programa Aves. 
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Balanço da concretização do Plano de Acção da Avaliação Interna 2010/2011 

Aqui se apresenta o balanço das actividades realizadas e concluídas, as dificuldades sentidas, as não 

realizadas e ainda o estado de desenvolvimento de outras. 

A - Actividades realizadas: 

1. Elaboração de um desdobrável;  

2. Actualização do blogue - PAI; 

3. Reformulação de um questionário on-line de recolha de informações sobre a opinião dos alunos 

quanto à sua participação nas actividades inseridas no PAA;  

4. Recolha de dados sobre as aulas de substituição e permutas; 

5. Elaboração de um questionário sobre a indisciplina a aplicar aos encarregados de educação. 

6. Tratamento e análise dos resultados académicos dos alunos; 

  

B - Maiores dificuldades sentidas na implementação do Plano de Acção: 

1. Poucos alunos/delegados das turmas que preencheram o questionário sobre as actividades 

realizadas, daí não nos ter sido possível, neste relatório, apresentar dados sobre opinião dos alunos 

quanto às actividades já realizadas. 

 

 

 

 

 

Lousada e Escola Secundária, 12 de Janeiro de 2011 

P’la Equipa de Auto-Avaliação da Escola, 

Isabel Maria Menezes Pinto 

(Coordenadora da Avaliação Interna da Escola) 


